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  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง โดยทดสอบตามกลุ่มทดลอง 

และกลุ่มควบคุม               81 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตาราง 26  ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ม.2 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อน และ 
หลังทดลอง           82 

ตาราง 27  ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4 รายวิชา(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)ของกลุ่มทดลอง 

และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง             82 
ตาราง 28  ผลการทดสอบค่าเมตทริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 รายวิชา ของนักเรียนกลุ่มทดลอง  
และกลุ่มควบคุม           83 

ตาราง 29  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 วิชา และ 
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม           84 

ตาราง 30  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 วิชา 
  และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง โดยทดสอบตามทดลองและ 

กลุ่มควบคุม                          84 

โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 
ตาราง 31  ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน ของนักเรียนชั้น ม.2 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังทดลอง     85 
ตาราง 32  ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4 รายวิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) ของกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง          86 

 
ตาราง 33  ผลการทดสอบค่าเมตทริกซ์ความแปรปรวนร่วมระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 รายวิชา ของนักเรียนกลุ่มทดลองและ 
กลุ่มควบคุม           86 

ตาราง 34  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 วิชาและแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   87 

ตาราง 35  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 วิชา  
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง โดยทดสอบตามกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม          88 

ตาราง 36  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 
แนะแนวเพ่ือสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
กลุ่มทดลอง           89 
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